PROSESSISOTURIT
TUOTTAVUUDEN PUOLESTA, SEISOKKEJA VASTAAN

VALMIINA VAATIVIIN
HAASTEISIIN
Sitek-Palvelu Oy on pneumatiikan ja automaatioratkaisujen erikoisosaaja, jonka kanssa parannat
prosessisi suorituskykyä, vakautta ja tuottavuutta.
Saat käyttöösi alan huipputuotteet sekä yksilölliset
palvelut suunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon,
käyttökoulutukseen ja huoltoon.
Sitekin suunnitteleva asiakaspalvelu
on apunasi niin tuotantosi ongelmatilanteissa kuin pitkäjänteisessä
kehittämisessäkin. Akuutteihin tarpeisiin järjestyy ratkaisu toimenpiteineen ja varaosineen usein yhdellä
puhelinsoitolla. Saat prosessiisi myös
elinkaarikumppanin, joka sparraa teknisessä päätöksenteossa, ehkäisee
ongelmia ja tunnistaa uudet mahdollisuudet suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamiseen.

ASIANTUNTEVAA
SUUNNITTELUA JA
HUIPPUTUOTTEITA
Tuotantosi turvaamisessa hyödynnämme tuotevalikoimaa, jonka ytimessä ovat oma tuotekehityksemme ja alan huippubrändit. Tarjolla on
Siemensin ja SICKin automaatiotuotteiden lisäksi ASCO Aventicsin ja
Sitekin pneumatiikkatuotteita sekä
muita luotettuja merkkejä.

Laatutuotteita
saa muualtakin,
mutta ei samaa
huippuosaamista.

SITEKIN PROSESSISOTURIT
TURVANASI

KOKEMUSTA JA
TESTATTUJA RATKAISUJA
Sitekin tuotekehityksen tuloksia
hyödynnetään tuotantolaitoksissa
eri puolilla maailmaa Kauko-Idästä
Etelä-Amerikkaan.

Syvällinen tuotetietämys
ja 30 vuoden kokemus

Sparraus, infot ja
koulutukset “saman
pöydän ääressä”

Laaja toimialojen ja
prosessien tuntemus

Tunnustetut huippubrändit
ja oma tuotekehitys

Helposti tavoitettava,
asiantunteva
asiakaspalvelu

Nopeat toimitukset
omasta varastosta

•

METSÄ FIBRE
BIOTUOTETEHDAS

•

INSTA AUTOMATION

•

AUBOX

•

NAMMO VIHTAVUORI

•

PAPERI & SELLU

•

ENERGIANTUOTANTO

•

KEMIANTEOLLISUUS

•

ELINTARVIKETEOLLISUUS

•

METALLURGIA

•

KAIVOSTEOLLISUUS

SITEK @ YOURPROCESS

TÄSMÄPALVELUT ERITYISTARPEISIISI

Tämän päivän prosessi- ja kilpailuympäristössä kukaan ei pärjää yksin. Sitekin visio
on tehdä asiakkaistaan asiantuntijoita ja voittajia. Saat meiltä soveltavaa osaamista
selkeinä ja konkreettisina palvelukokonaisuuksina.

SITEK @ PNEUMATICS
• Sitekin maailmalla tunnetut Tuplasuotimet ja Monitoimitukit.
• Räätälöidyt erikoisratkaisut mm. lääke- ja elintarviketeollisuuteen, sellun- ja paperinvalmistukseen sekä
voimalaitos- ja metallurgiaprosesseihin.
• Koneenrakennusta tehostavat pienkokoonpanot ja
esiasennukset sekä pneumatiikan koneturvaratkaisut.
• Ripeät toimitukset omasta Jyväskylän varastosta.
• Tiivis yhteistyö ASCO Aventicsin Suomen pneumatiikkaasiantuntijoiden kanssa.

SITEK @ SAFETY
• Ratkaisut tuotannon turvallisuuden, käytettävyyden ja
kapasiteetin varmistamiseen.
• Asiantuntevat riskiarviot, yksilöllinen suunnittelu ja oikeat
tuotevalinnat.
• Luotettavuuden takeena SICKin turva-asiantuntijat ja
tuotteet, Siemensin PROFIsafe-ratkaisut sekä Sitekin
osaaminen ja tuotteet.
• Kattavat ATEX-ratkaisut räjähdysvaarallisiin olosuhteisiin.

SITEK @ LIFECYCLE
• Ratkaisut prosessin käytettävyyden ja pitkän elinkaaren
varmistamiseen.
• Automaatiosi pullonkaulat paljastetaan laitekartoituksilla
Siemensin ja SICKin kanssa.
• Elinkaarianalyysit mahdollistavat oikea-aikaisen ja
kustannustehokkaan kunnossapidon.
• Pneumatiikkakartoitukset laitteiden nykytilasta ja prosessin
parannusmahdollisuuksista.
• Luotettavat Profinet ja IoT -ratkaisut.

SITEK @ PARTNERSHIP
Saat kumppanuudesta eniten irti, kun hyödynnät meitä
toimintaprosessisi kaikissa vaiheissa. Prosessisoturit
tuovat vahvaa tukea niin tuotekehitykseen, hankintoihin
kuin kunnossapitoonkin. Jyväskylän varastomme tarjoaa
puolestaan toimivan tukikohdan kriittisille komponenteillesi.

LAATUTUOTTEET KÄYTÖSSÄSI

TÄSSÄ OSA TUOTEVALIKOIMASTAMME

SITEKIN PNEUMATIIKKATUOTTEET
Tuotetarjonnan ytimenä
ovat Sitekin itse kehittämät,
innovatiiviset pneumatiikkatuotteet.
STS Tuplasuotimet ja SMT
Monitoimitukit turvaavat tuotannon
sujuvuutta jo sadoilla tehtailla.
Asiakkaat ovat kiittäneet myös sitä,
että ratkaisumme mahdollistavat
käynninaikaiset muutos- ja
huoltotyöt.

SIEMENS
Siemensin edistyksellisillä
automaatio- ja käyttöratkaisuilla
varmistamme tuotantosi
tehokkuuden ja joustavan
kehittämisen. Simatic-turvalogiikat,
PROFIsafe-ratkaisut ja Sinamicskäytöt ovat Suomessakin
parantamassa jo lukuisien prosessien
automaatiota ja henkilöturvaa.

ASCO AVENTICS
Tiivisteettömillä magneettiventtiileillä
vahvistamme haastavimmankin
prosessisi luotettavuutta. Laajasta
tuotevalikoimasta löytyvät
varmatoimiset ratkaisut kaikkiin
olosuhteisiin. Varastostamme saat
nopealla toimitusajalla myös ATEX
ja SIL -luokiteltuja tuotteita sekä
Aventicsin sylintereitä.

SICK
SICKin turvatuotteet täydentävät
saumattomasti Siemensin PROFIsaferatkaisuja tuotantoprosessien ja
henkilöturvan kehittämisessä.
SICKin älykkäiden anturien keräämät
prosessitiedot välittyvät tehtaan
automaatiojärjestelmään integroidun
IO Link -liitännän kautta. Tämä
helpottaa laitteiden suorituskyvyn
seurantaa ja ennakoivaa
kunnossapitoa.

SITEK-PALVELU OY
Vuonna 1988 perustettu Sitek-Palvelu Oy
toimii osana ruotsalaista OEM International
-konsernia. Avainkumppaneitamme tuoteratkaisuissa ja palveluissa ovat Siemens,
ASCO Aventics ja SICK. Palvelemme tarpeitasi
myös laatumerkeillä Endress+Hauser,
Phoenix Contact, ControlAir, AVS-Römer,
WIKA, Eliminizer, Staiger ja Jouka. Vuonna
2018 liikevaihtomme oli 6 MEUR ja
henkilöstöä oli 15.

KUTSU PROSESSISOTURIT
HOMMIIN!
Jyväskylä

Sitek-Palvelu Oy
Laukaantie 4
40320 Jyväskylä
Puh. (014) 337 2300

Tampere

Sitek-Palvelu Oy
Hatanpäänvaltatie 34 A
33100 Tampere
Puh. (03) 265 4069
sitek@sitek.fi
www.sitek.fi

